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I I I .  

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne…………2017, 

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 

předpisů  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o elektronických komunikacích 

Čl. I 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 
361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 
384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 
341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 19/2012 
Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 
214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona 378/2012015 Sb. a zákona č. /2017 
Sb. se mění takto: 

1. V § 63 odst. 1 se na konci textu písmene o) doplňují slova „, přičemž výpovědní 
doba účastnické smlouvy v případě přenesení telefonního čísla nesmí být delší než 10 
dnů ode dne, kdy podnikateli, se kterým byla uzavřena účastnická smlouva, na jejímž 
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základě účastník využívá telefonní číslo, o jehož přenesení žádá, byla doručena platná 
objednávka na přenesení telefonního čísla“. 

2. V § 100 se doplňuje odstavec 13, který zní: 

„(13) Úřad zajistí prostřednictvím účinných opatření ochranu výhradního využití 
rádiového spektra v pásmu 470-694 MHz pro neplacené zemské digitální televizní 
vysílání proti rušení. Za tím účelem zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
pravidelně aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního 
televizního vysílání a o způsobech odstraňování rušení, a to včetně úhrady nákladů na 
odstranění rušení provozovatelem rušícího zařízení.“. 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Vláda stanoví nařízením Technický plán přechodu zemského digitálního televizního 
vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, (dále jen „Technický plán 
přechodu“) za účelem uvolnění kmitočtů pásma 694-790 MHz pro budoucí využití 
vysokorychlostními mobilními službami prostřednictvím souběžného vysílání 
stávajících celoplošných sítí DVB-T a přechodových sítí standardu DVB-T2, 
užívaných pro souběžné vysílání (dále jen „proces přechodu“).  

2. Technický plán přechodu stanoví pravidla pro změnu standardů zemského digitálního 
televizního vysílání, a to zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu 
přechodu, přičemž zajistí plnou náhradu stávajících sítí elektronických komunikací 
pro zemské digitální televizní vysílání tím, že bude zahrnovat vymezení finálních sítí 
DVB-T2 prostřednictvím změny přídělů rádiových kmitočtů stávajících sítí DVB-T na 
sítě DVB-T2. 

3. Přechodovou sítí se rozumí dočasná síť elektronických komunikací využívaná pro 
účely souběžného šíření zemského digitálního televizního vysílání v standardu DVB-
T2, která zajišťuje na stávajících vysílacích stanovištích celoplošných sítí souběžné 
DVB-T2 vysílání ze stanoviště vysílače s co nejvíce shodnými technickými parametry, 
které zajistí obdobný proveditelný rozsah pokrytí a nejmenší možné dopady na 
televizní diváky v souladu s požadavky Strategie rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 648 (dále 
jen „Strategie“). Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro šíření 
televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítích udělí Český telekomunikační 
úřad (dále jen „Úřad“) na žádost dotčeným provozovatelům celoplošných sítí DVB-T 
s přídělem rádiových kmitočtů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAG7K27PC)



 

3 
 

4. Proces přechodu je založen na rovném, transparentním a nediskriminačním přístupu ke 
všem držitelům přídělů rádiových kmitočtů k stávajícím celoplošným sítí DVB-T 
vydaných podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Technický plán přechodu musí být sestaven tak, aby v každé etapě procesu 
přechodu zaručil transparentní, rovný a nediskriminační přístup k provozovatelům 
televizního vysílání, kteří byli oprávněni provozovat vysílání v sítí DVB-T na základě 
smluv s držiteli přídělu rádiových kmitočtů celoplošných sítí DVB-T.  

5. Technický plán přechodu stanoví lhůty a podmínky souběžného vysílání 
prostřednictvím přechodových sítí včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T tak, aby mimo 
případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v oblasti dotčené 
vypínáním nedošlo k významnému zmenšení území pokrytého signálem zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 prostřednictvím celoplošných 
sítí zemského digitálního televizního vysílání. Technický plán přechodu dále stanoví 
podmínky celoplošné informační kampaně k ukončení šíření zemského digitálního 
televizního vysílání ve standardu DVB-T, která trvá nejméně  po dobu 24 měsíců.  

6. Technický plán přechodu bude sestaven tak, aby šíření zemského digitálního 
televizního vysílání prostřednictvím sítí DVB-T bylo ukončeno dnem 1. února 2021. 
Vláda může stanovit svým usnesením v souvislosti s vyhodnocením procesu přechodu 
na DVB-T2 za období 2016-2019 termín jiný, nejpozději však 30. červen 2022. 

7. Na žádost držitelů přídělů rádiových kmitočtů stávajících sítí DVB-T provede Úřad 
změnu stávajících přídělů rádiových kmitočtů sítí DVB-T, umožňujících provozování 
k tomu určených celoplošných sítí DVB-T2 za účelem zajištění náhrady stávajících 
sítí DVB-T po uvolnění rádiových kmitočtů z pásma 700 MHZ pro jiné služby 
finálními DVB-T2 sítěmi zemského digitálního televizního vysílání na stejných 
vysílacích stanovištích a s takovými technickými parametry, které zajistí v maximální 
možné míře stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné dopady na televizní diváky. O 
změnu přídělu rádiových kmitočtů podle věty první požádají jejich držitelé nejpozději 
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Technického plánu přechodu. Ustanovení § 23a 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
nepoužije. 

8. Úřad vydá nové příděly nejpozději do konce roku 2019 s tím, že lhůty držitelů přídělů 
k využití přídělů odpovídají Technickému plánu přechodu. Doba platnosti těchto 
přídělů se stanoví do roku 2030 s možností prodloužení na základě vyhodnocení role 
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zemského digitální televizního vysílání a využití celého rádiového spektra v pásmu 
470-790 MHz, které Úřad provede nejpozději  do 31. prosince 2025. 

9. Za efektivně a účelně vynaložené náklady v rámci procesu přechodu se, mimo nákladů 
uvedených v § 27 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, dále považují: 

a) náklady na zajištění služby šíření zemského televizního vysílání prostřednictvím 
přechodových sítí, a to po dobu stanovenou Technickým plánem přechodu jako 
dobu nezbytně nutnou pro zajištění potřebných opatření pro provedení změny ve 
využívání rádiových kmitočtů, 

b) náklady provozovatelů přechodových sítí a držitelů nových přídělů rádiových 
kmitočtů podle bodu 8 na odstranění rušení sítěmi poskytujícími služby IMT nebo 
odstranění rušení sítí služeb IMT službou zemského televizního vysílání. 

10. Držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro přechodové sítě 
má nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na výstavbu a provoz 
přechodové sítě, a to až do doby ukončení provozu přechodové sítě, který bude 
ukončen nejpozději k datu stanoveném v bodu 6. Držitel individuálního oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů pro přechodové sítě a Úřad přitom postupují podle 
ustanovení § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle bodu 9.  

11. Držitel přídělu rádiových kmitočtů stávajících sítí DVB-T má nárok na úhradu 
prokazatelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou přídělu podle bodu 7 a 8 a 
uskutečněním  procesu přechodu. Držitel přídělu a Úřad přitom postupují podle 
ustanovení § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle bodu 9. 

12. Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů podle bodů 9 a 10 se poskytuje z 
prostředků radiokomunikačního účtu, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy 
do data ukončení vysílání v sítích DVB-T podle bodu 6. O nároku na úhradu nákladů 
rozhoduje na základě žádosti provozovatele sítě elektronických komunikací Úřad 
podle § 27 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Žádost o úhradu nákladů musí oprávněný subjekt podat nejpozději do 6 
měsíců ode dne vynaložení nákladů, jinak právo zanikne. 

13. Úhrada nákladů podle bodu 9 se poskytne i v případě, pokud tyto náklady vznikly a 
byly vynaloženy držitelem individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pro přechodové sítě v době ode dne schválení Strategie do dne ukončení šíření 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v České republice. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o České televizi 

Čl. III 

V § 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 
253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona 
č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., 
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se doplňuje 
odstavec 4, který zní:  

„(4) Česká televize provozuje multiplex veřejné služby po dobu přechodu zemského 
digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 tak, aby mimo 
případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v rámci jedné oblasti nedošlo 
ke zmenšení území pokrytého signálem zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T2 v dané oblasti. Pro účely multiplexu veřejné služby v rámci souběhu po 
dobu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard 
DVB-T2 se na žádost České televizi udělují individuální oprávnění podle zákona o 
elektronických komunikacích. Úhrada nákladů této přechodové sítě DVB-T2 vyhrazené pro 
Českou televizi je prováděna ve prospěch a na základě podkladů Českou televizí zvoleného 
operátora přechodové sítě.“. 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 
 
Pokud Česká televize nepožádá o změnu přídělu rádiových kmitočtů podle čl. II bodu 8, 
Český telekomunikační úřad postupuje při udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům 
podle zákona o elektronických komunikacích. 
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ČÁST TŘETÍ 

Čl. V 

ÚČINNOST 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti prvním dnem šestého 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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